Vážení voliči,
představujeme Vám náš tým SNK ED Jindřichův Hradec. Na této kandidátce místní kandidátce se
spojila skupina lidí, kteří mají na jedné straně dlouholeté zkušenosti s aktivním působením v místní
politice, na druhé straně mnozí zastávají zodpovědné pozice v profesním životě.
Řada lidí na kandidátce do místního zastupitelstva Jindřichova Hradce podniká či řídí velké firmy,
které zajišťují pracovní místa mnoha lidem našeho města. Na druhé straně se zde představují
kandidáti, kteří mají dlouholeté pracovní a profesní zkušenosti v kultuře, ve školství, ve zdravotnictví
či sociální oblasti.
Kandidáti místní SNK ED nestaví svoji volební kampaň na velkých, květnatých, mnohdy již dopředu
nesplnitelných slibech, ale na konkrétních projektech, zkušenostech a každodenní práci, která může
zlepšit kvalitu života občanů našeho města.
Jindřichův Hradec nebyl nikdy ryze průmyslovým městem. Není možno si nalhávat, že se tomu
v budoucnu stane. Jsme však přesvědčeni, že je nanejvýš důležité maximálně podpořit na jedné
straně stávající podnikatele, kteří zaměstnávají místní občany, na straně druhé pak začínající
podnikatele a nové investory. Jsme připraveni nové investory podpořit i tím, že město bude schopno
nabídnout za zajímavých podmínek lokality k novým investicím i za cenu nákupu pozemků, které
město zatím nevlastní. Co se týče stávajících firem a podnikatelů – ti přinášejí nová pracovní místa
pro naše občany a pokud se bude dařit místním firmám, bude se dařit i lidem zde žijícím a celému
městu.
Místní SNK ED je připraveno maximálně podpořit, a to i investičně, turistický ruch. Naším záměrem je,
mimo jiné, vybudování městského kempu, vypracování studie na zatraktivnění rybníka Vajgar pro
místní obyvatele i turisty a vybudování in - line dráhy pro bruslaře atd. Nezapomeneme podpořit
stávající subjekty podnikající v této oblasti s cílem navýšení návštěvnosti našeho města a rovněž
prodloužení doby pobytu turistů v Jindřichově Hradci. Chceme investovat do výrazného a
systematického posílení prezentace města a jeho památek, pořádaných akcí, zajímavostí, a také
doplňkových programů pro turisty.
Chceme podporovat všestranný rozvoj kultury tak, aby všechny věkové skupiny obyvatel našeho
města měly možnost vybrat si či navštívit akce podle svých zájmů a představ.
V žádném případě nebudeme zapomínat na různé spolky, které jsou nedílnou součástí života našeho
města a bez jeho podpory se neobejdou.
Sport byl vždy, je a bude nedílnou součástí života našeho města. Jsme připraveni všestranně podpořit
tak jako dosud sportující děti a mládež, na druhé straně také profesionální sportovní kluby, které
budou naše město reprezentovat u nás či v zahraničí.
Jindřichův Hradec není jen centrum města, jsou tu i sídliště a devět příměstských částí. Naším
záměrem je rozvíjet město jako celek a v žádném případě nezapomínat ani na obyvatele žijící v těchto
částech města.
Jedním z prioritních bodů a i pilířů našeho programu jsou zdravé finance . Zasadíme se o udržení
vyrovnaného rozpočtu města.

Jak již je uvedeno v našem sloganu „neslibujeme nemožné“, nechceme obracet Jindřichův Hradec na
ruby, chceme navázat na všechno pozitivní, co bylo za minulé období v našem městě uděláno. Jsme
přesvědčeni, že prioritně je potřeba se soustředit na posílení investic, vytvoření příjemných prostor
pro obyvatele a rozvoj turistického ruchu a systematickými kroky docílit, aby ve svém městě viděly
budoucnost i naše děti.
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